Mødereferat

Dok.nr.: 149102/16

Referat fra mødet i stiftsrådet den 6. december 2016
I mødet deltog Bent Normann Olsen (formand), Steen Skovsgaard, Carsten Kruse, Susan
Rasmussen, Knud Erik Rasmussen, Steen Henriksen, Susanne Møller, Niels Reinhold Nielsen,
Ebbe Balck Sørensen, Anne Reiter, Rebekka Kristensen, Anne Birgitte Villadsen, Margrethe
Tøttrup, Per Møller, Jakob V. Edvardsen (ref.)
Mette Tangaa Jensen deltog ikke.
1.

Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt.

2.

Økonomi
2.1.
2.1.1.
2.1.2.

Bevilgede lån 1. januar 2016 – 30. november 2016.
Taget til efterretning.
Status for det bindende stiftsbidrag pr. 30. november 2016.
Taget til efterretning.

2.2.
2.2.1.

Bustransport af asylansøgere fra Søllested og Rødbyhavn til
Lindeskovkirken.
Der er bevilget kr. 3.000,- til formålet. Godkendt.

3.

Bispevalg 2017.
Bent Normann Olsen oplyste at der p.t. er fem kandidater som stiller op til bispevalget og
at de skal skaffe 75 stillere hver. I Lolland-Falsters Stift er der ca. 500 personer som er
stemmeberettigede. Alle menighedsrådsmedlemmer vil nok ikke være stillere.
Bent Normann Olsen og Steen Skovsgaard foreslog at stiftsrådet indbyder til valgmøder i
samarbejde med distriktsforeningen. Bent Normann Olsen fortalte at vi endnu ikke ved
hvordan valget skal håndteres hvis stiftet bliver udvidet. Man kan i det tilfælde ende med
at udskyde bispevalget. Der er økonomi involveret i et eventuelt samarbejde med
distriktsforeningen om valgmøder. Vi afventer og tager stilling til et evt. samarbejde med
distriktsforeningen til næste stiftsrådsmøde. Steen Skovsgaard mener at DSUK
menighederne også burde kunne stemme til bispevalget og at den tilsynsvirksomhed som
er knyttet til stiftet bør ændres til at være varigt (p.t. er den tidsbegrænset til Steen
Skovsgaard stopper).
Carsten Kruse oplyste at der arbejdes på at valget skal foregå digitalt. Der findes IT
løsninger til formålet. Det vil koste ca. kr. 60.000 alene i porto hvis man vælger
brevafstemning. Der laves statistikker over aldersfordelingen blandt vælgere og over hvor
mange har adgang til E-mail for at sikre at valget kan gennemføres digitalt.

4.

Stiftsrådenes fællesmøde d. 7. oktober 2017: Bangs Have er reserveret (fra kl.
10:00)
Bent Normann Olsen fortalte at Bangs Have er den ene del af arrangementet d. 7.
oktober. Valget til stiftsrådet er i november og dette vil være i gang d. 7. oktober.
Bent Normann Olsen oplyste at Folkekirkens Mellemkirkelige Råd afholder møde med
temaet ”Skal flygtninge og andre indvandrere være en del af fremtidens folkekirke?” d. 3.

Side 1

og 4. februar 2017 i Vejle. Tilmeldingsfristen er d. 13. januar. Der meldes tilbage til Jakob
(jvje@km.dk) inden d. 13. januar vedr. deltagelse.
5.

Orientering ved formanden
Bent Normann Olsen orienterede om ny bekendtgørelse om diæter bl.a. til
stiftsrådsmedlemmer. Denne er trådt i kraft d. 3. december 2016.

6.

Orientering ved biskoppen.
Steen Skovsgaard fortalte om postkortet ”de 10 bud” som nu er blevet sat op og ser flot
ud. Nykøbing F. menighedsråd er blevet fotograferet til postkortet.
Det har været foreslået at afholde en temadag om stress på det tidspunkt hvor der skulle
have været stiftspræstestævne i 2017. Pia Ryum er bragt i forslag som oplægsholder.
Rebekka Kristensen foreslog at man kunne have en med som tager sig af den åndelige del
af temadagen. Der vil komme en ansøgning om økonomisk støtte til næste stiftsrådsmøde.
Pilgrimshuset har nu fået udbetalt kr. 650.000,- af LAG midlerne.
Monrad selskabet holdt møde i sidste uge. Selskabet modtog i den forbindelse en gammel
bibel som er signeret af D.G. Monrad.
Da Holger Jepsen stoppede som biskop efterlod han et stort Mikines maleri og Steen
Skovsgaard har spurgt om dette måtte hænges op i stuen eller i gangen i Bispegården.
Maleriet et blevet vurderet og der er gået en ansøgning afsted til Mærsk om køb af det til
stiftet.
Niels Reinhold Nielsen oplyste at Mærsk har doneret kr. 700.000+ til renovering af
altertavlen i Klosterkirken.

7.

Orientering fra udvalgene
7.1. Stifternes Kapitalforvaltning v/Ebbe Balck Sørensen.
Der bliver fremover 3 parter til at forvalte de 3 mia. kr. i stedet for de nuværende 2.
Det bliver dyrere med 3 men man håber at konkurrencen de tre imellem kan fremme
udbyttet. Det vedtages at sekretariatet sender endelig aftale ud når det ligger klart
fra Århus.
7.2.+7.3. Innovationsudvalg samt Teologisk Tænketank v/Steen Skovsgaard
Der er afholdt en julefrokost mellem de to udvalg og biskoppen som tak
for samarbejdet. Udvalgene ligger nu standby og der skal træffes beslutning om
deres fremtid når den nye biskop starter. Stiftsrådet kan vælge at ytre ønske om at
udvalgene skal fortsætte. Innovationsprisen: Det blev vedtaget at biskoppen tager
initiativ til prisen i 2017.
7.4. SYLF v/Bent Normann Olsen
Strukturen i SYLF blev drøftet. Steen Skovsgaard, Anne Reiter og Anne Birgitte
Villadsen vil se nærmere på emnet.

8.

Fastsættelse af mødetidspunkter for 2017.
Carsten Kruse oplyste at størrelsen på det bindende stiftsbidrag for 2018 skal fastsættes
inden udgangen af februar 2017 og at årsrapporten for stiftsmidlerne skal godkendes i
midten af marts hvilket er uhensigtsmæssigt. Det blev besluttet at godkende årsrapporten
via E-mail så det ikke bliver nødvendigt at mødes både i februar og marts. Det blev
vedtaget at møderne i 2017 afholdes d. 13. februar, d. 8. juni, d. 13. september samt d.
6. december.

9.

Eventuelt
Anne Reiter spurgte til proceduren mht optagelse af lån. Carsten Kruse foreslog at dette
kan lægges ind som et emne til info møderne for de nye menighedsråd.
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Susanne Møller roste det nye hæfte om Reformationen. Steen Skovsgaard oplyste at der
laves et ”press release” for det fine hæfte.
Steen Skovsgaard fortalte at der er valgt en korshærspræst. Det var et flot forløb. Det var
samtidigt et enstemmigt valg.
Nytårskuren er blevet meldt ud og foregår d. 12. januar kl. 13.
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